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িশ�া িনেয় গড়ব �দশ 
�শখ হািসনার বাংলােদশ

 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ 
িশ�া ম�ণালয় 
আইন শাখা-১ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৭৫.২১.২৬২ তািরখ: 
২০ �ন ২০২১

৬ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: িরট িপ�শন নং-৭৪১০/২০২১ মামলায় সরকার পে� �িত�ি�তাকরণসহ �েয়াজনীয় আইনা�গ �ব�া গহণ�েম �এমইিড-�ক
অবিহতকরণ সং�া�।

��: মহামা� হাইেকাট � হেত �া� িরট িপ�শন নং- ৭৪১০/২০২১ এর �লিনিশ ও আিজ�র কিপ।

  উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, মহামা� হাইেকাট � িবভাগ হেত �া� িরট িপ�শন নং-৭৪১০/২০২০ মামলা�র িববরণ
িন��প- 
িরট িপ�শন নং িপ�শনার �রসপনেড�স মামলা দােয়েরর কারণ/িবষয়
 ৭৪১০/২০২০  জনাব এস এম

আেনায়ার, �পার.
চর ভবানী�র
দািখল মা�াসা,
সদর, পাবনা। 

  সিচব িশ�া ম�ণালয়,
�চয়ার�ান, িবএমইিব ও
আেরা অ�া�সহ �মাট ১০
(দশ) জন। 

আিজ� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, পাবনা �জলার সদর উপেজলাধীন চর ভবানী�র
দািখল মা�াসা’র এবেতদায়ী, �জিডিস ও দািখল পরী�ার �ক� পাবনা কািমল
(আিলয়া) মা�াসা (�ক� �কাড-৩০০) হেত �ি�য়া �জলার �মারখালী
উপেজলাধীন �মারখালী ইসলািময়া ফািজল মা�াসা’য় (�কাড ৫০১) পিরবত�ন
করার জ� �জলা িশ�া অিফসার, পাবনা, উপেজলা িনব �াহী অিফসার, পাবনা
সদর ও �জলা �শাসক, পাবনা এর মা�েম �পািরশসহ �চয়ার�ান, বামািশেবা
বরাবর আেবদন করা হয়। উ� আেবদেনর আেলােক �িতকার না পাওয়ায় উ�
িবষেয় সংি��েদর �িত িনেদ �শনা �দােনর দাবীেত  �িত�ােনর �পািরনেটনেড�
ক��ক মহামা� হাইেকাট � িবভােগ িরট িপ�শন নং-৭৪১০/২০২০ মামলা দােয়র
করা হয়। 

০২।          উ� িরট মামলা� গত ২৭/০১/২১ তািরেখ মহমা� হাইেকাট � িবভাগ ক��ক �ল �নািন কের িপ�শনার এর �িত�ােনর এবেতদায়ী,
�জিডিস ও দািখল পরী�ার �ক� পাবনা কািমল (আিলয়া) মা�াসা (�ক� �কাড-৩০০) হেত �ি�য়া �জলার �মারখালী উপেজলাধীন �মারখালী
ইসলািময়া ফািজল মা�াসা’য় (�কাড ৫০১) পিরবত�ন না করা �কন �ব-আইিন �ঘাষণা করা হেব না; এবং িপ�শনার এর �িত�ােনর এবেতদায়ী,
�জিডিস ও দািখল পরী�ার �ক� পাবনা কািমল (আিলয়া) মা�াসা (�ক� �কাড-৩০০) হেত �ি�য়া �জলার �মারখালী উপেজলাধীন �মারখালী
ইসলািময়া ফািজল মা�াসা’য় (�কাড ৫০১) পিরবত�ন করা জ� �কন িনেদ �শনা �দান করা হেব না, �সমেম � ২৪/০২/২০২১ তািরখ অথবা উ�
তািরেখর �েব � কারণ দশ �ােনার জ� �রসপনেড�গেণর �িত িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 
০৩।       উে��- বিণ �ত িরট মামলা� বামািশেবা সংি�� এবং দািখল পরী�া �ক� পিরবত�ন করার কায ��ম� বামািশেবা ক��ক স�� করা হেয়
থােক িবধায় �চয়ার�ান, বামািশেবা ক��ক আেলাচ� মামলা� সরকার পে� �িত�ি�তাকরণসহ মহামা� হাইেকােট � জবাব (Affidavit in
opposition) দািখল করা আব�ক।

০৪।           এমতাব�ায়, উপির-উ� মেত িরট িপ�শন নং-৭৪১০/২০২০ মামলায় ২৭/০১/২০ তািরেখর িনেদ �শনা অ�যায়ী মহামা� হাইেকােট �

সরকার পে� জবাব (Affidavit in opposition) দািখলকরণসহ �েয়াজনীয় আইনা�গ �ব�া �হণ�েম �এমইিড-�ক অবিহত করার
িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। 



6/23/2021 ডাক (১৫) | অিফস ব�ব�াপনা

https://tmed.nothi.gov.bd 2/2

২০-৬-২০২১

�চয়ার�ান, বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড �

�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ
সহকারী সিচব

�ফান: ৪১০৫০১৫৭

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৭৫.২১.২৬২/১(৩) তািরখ: ৬ আষাঢ় ১৪২৮

২০ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা� সিচব (উপসিচব), সিচব-এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
২) িসে�ম এনািল�, আইিস� অিধশাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
৩) �ি�গত কম �কত�া, মা�াসা অ�িবভাগ , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

২০-৬-২০২১
�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ 

সহকারী সিচব


